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تقرير

خالفًا للقانون
خارج القانون

وفي الوقت نفسه ،بدأت حركة ما في «أوجيرو»:
لجنة التحقيق الدولية زارت هذه الهيئة مرات
الخلص بمتابعة
عدة ،ومن ثم كلف يوسف أحد ّ
ملفات خاصة وطلبات شخصية لبعض األفراد،
الخلص من أتباع يوسف إلى الجنوب
وأرسل
ّ
وال �ض��اح �ي��ة ،ح�ي��ث م��راك��ز ت��اب�ع��ة ل �ـ«أوج �ي��رو»
ووزارة االت �ص��االت ،بحثًا ع��ن طلبات وملفات
مل�س�ت�خ��دم�ين ل �ل �ه��ات��ف ،وال �ح �ص��ول ع �ل��ى نسخ
ع �ن �ه��ا ،وه �ن��اك ي�غ�ل��ق امل��وظ �ف��ون امل �ك��ات��ب على
أنفسهم ،بينما يبحثون في امللفات واحدًا واحدًا
وصفحة صفحة للعثور على امللفينّ املطلوب.
وخالل األشهر املاضية ،بدأت تتب مخالفات
ي��وس��ف ،ف�ه��و ل��م يكتف بفتح ال��دات��ا أم ��ام ف��رع
املعلومات ،واالستجابة لطلبات تخرق القانون
في مجال تسليم املعلومات والتنصت وغيرها
م �م��ا ي �ف �ت��رض أن� ��ه ج� ��رى ت�ن�ظ�ي�م��ه ع �ب��ر وزارة
ال �ه��ات��ف ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ورئ ��اس ��ة م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ،ب��ل ج� ّ�ن��د ب�ع��ض امل��وظ �ف�ين كمخبرين

خاصني للجنة التحقيق الدولية.
ّ
امل� �ل� �ف ��ات امل �ط �ل��وب��ة ل �ي �س��ت إال ل �ب �ع��ض ك � ��وادر
سيتهمهم قرار لجنة التحقيق
املقاومة ،الذين
ّ
الدولية بالضلوع واملشاركة واإلع��داد لعملية
اغ �ت �ي��ال رف �ي��ق ال �ح��ري��ري .وإح � ��دى امل�ع�ل��وم��ات
املطلوبة هي التدقيق في خدمة كان قد طلبها
الكادر في املقاومة عام .1998
ومنذ أعوام حتى اليوم ،يواصل يوسف التعاون
غير املشروط مع لجنة التحقيق الدولية ،وهو
اآلن أكثر من أي وقت مضى ،ونظرًا إلى املعركة
املحتدمة حول القرار االتهامي ،واستناد القرار
نفسه إلى دات��ا االت�ص��االت ،ي��ؤدي يوسف دورًا
فائق الحساسية ،وال يوفر أو يؤخر أي طلب
م��ن ط �ل �ب��ات ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول �ي��ة ،أو ف��رع
املعلومات.
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ّ
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق غ�ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ،وه ��و ت �ج��اوب
معها كلها ،ودائمًا يكلف مختصني من فريقه
املباشر لتنفيذ الطلبات وإعطاء اإلجابات إلى
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول �ي��ة .وه ��ذه ال�ت�ك�ل�ي�ف��ات ال
تخضع لسجالت «أوج�ي��رو» أو ال��وزارة أو ألي
ت��رات�ب�ي��ة إداري � ��ة ،وت��أت��ي م�ب��اش��رة م��ن ال��رئ�ي��س
إلى املوظف ،كذلك إن تسليم امللفات إلى لجنة
التحقيق الدولية وإل��ى ف��رع املعلومات يجري
ّ
يسجل أي قيد
من خ��ارج السياق اإلداري ،وال

تعد كل الطلبات التي
ّ
تسلمها يوسف من لجنة
ّ
التحقيق غير قانونية
أو رق��م لتسليم امللفات واملعلومات والبيانات
الرقمية.
وم��ا ق��ام ب��ه ي��وس��ف ل��م ت �ج��رؤ ش��رك�ت��ا ال�ه��ات��ف
تحفظتا على
الخلوي على القيام ب��ه ،بل هما ّ
ع��دد م��ن طلبات لجنة التحقيق ال��دول�ي��ة ،لكن
ي��وس��ف ك �ش��ف ك ��ل ال �س �ن �ت��راالت وال�ت �ج �ه�ي��زات
ومراكز الهاتف أمام اللجنة الدولية ،وأصبح ما
تملكه الشركتان موجودًا لدى لجنة التحقيق
بطريقة أو بأخرى.
هذا من ناحية الهاتف ،أما من ناحية اإلنترنت
ف��إن كل الشبكة (الشرعية) في لبنان ،وضعت
ت �ح��ت رق ��اب ��ة ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ،وب �ط��ري �ق��ة غير
قانونية ،حتى إذا م��ا أض��اع امل��واط��ن اللبناني
رس ��ال ��ة إل �ك �ت��رون �ي��ة ي�م�ك�ن��ه أن ي �ع �ل��م س�ل�ف��ًا أن
ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ل��دي��ه ن�س�خ��ة ع �ن �ه��ا .وان�ت�ه��ت
ال �خ �ص��وص �ي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وأص �ب �ح��ت خ��دم��ة
الـ« »DSLتحت مراقبة املعلومات.

غموض إضافي
كأن ما هو معلوم ال يكفي حتى يصدر تقرير
عن لجنة فنية متعلق بانقطاع كابلي االتصال
بالجنوب ،وه�ن��اك ال يمكن تقديم أي دليل أو
متعمد للكابل البحري،
معطى ملموس عن قطع
ّ
وال عما حصل بالنسبة إلى عدم إصالح الكابل
ال �ب��ري ب��ال�ك��ام��ل ب�ع��د ع� ��دوان ت �م��وز ،وال ل�ع��دم
االه �ت �م��ام ب�ت�ب��ري��د أج �ه��زة امل��اي �ك��رووي��ف ال�ت��ي
ت��رب��ط ش�ب�ك��ات االت �ص��االت ب��ال�ج�ن��وب ب�ح��االت
تجمع هذه
الطوارئ ،لكن كل شيء يشير إلى أن ّ
الصدف وحده يثير الشك.
ف�ق��د أص�ل��ح ال�ك��اب��ل ال �ب��ري ج��زئ� ّ�ي��ًا ب�ع��د ال�ح��رب
اإلسرائيلية على لبنان ع��ام  ،2006واستخدم
ف� �ق ��ط ح� �ص � �رًا ل� �خ ��دم ��ة اإلن � �ت� ��رن� ��ت ،وح� �ص ��رت
االت �ص ��االت ب��ال�ك��اب��ل ال �ب �ح��ري ،ال ��ذي ل��م يؤكد
ال�ت�ق��ري��ر ال�ف�ن��ي م��ا إذا ت �ع��رض لعطلني بوقت
متزامن أو ال ،وبالتالي فإن املخابرات الهاتفية
ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات وال �ج �ن��وب ك��ان��ت ت �م��ر ب �ح �رًا،
وال� �ش ��رك ��ة األج �ن �ب � ّ�ي ��ة ال� �ت ��ي أص �ل �ح��ت ال �ع �ط��ل
البحري لن تفيدنا بالضرورة بتفاصيل وافية
وشافية عما حصل.
ي �ب �ق��ى ال �ع ��دي ��د م ��ن األخ � �ب� ��ار ال �غ��ام �ض��ة م�ل�ك��ًا
ليوسف نفسه ما دام في مركزيه ،وما دام من
يحكمون اإلدارات في هذه البالد يتلفون ملفات
وينسخون أخرى من دون حسيب أو رقيب.

«أنا عمري :»75
عوارض الشيخوخة
التلفزيونية في الذكرى الخامسة
توحي اإلعالنات
ّ
والسبعني أن الصغار ،بمن فيهم األطفال ،حتى دون الثامنة
عشرة ،يرثون من الكبار انتسابهم إلى الحزب .وإذا كان
اللبنانية ،فإن
توريث االنتساب «عادة» نشيطة في األحزاب
ّ
القيادية أيضًا...
كتائبيًا هو توريث املواقع
النافر
ّ
ّ
غسان سعود
م� � ��ع اق� � � �ت � � ��راب م � ��وع � ��د ان � �ت � �ه � ��اء والي� � ��ة
ال��رئ �ي��س أم�ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل رئ �ي �س��ًا ل�ح��زب
الكتائب ،يكاد يكون الحزب كما كانت
الجمهورية اللبنانية عند انتهاء والي��ة
ّ
الجميل الرئاسية ع��ام  .1988فالحزب
ّ
ُ
الذي يعد متأخرًا نحو شهر لالحتفال
ب��ال�ع�ي��د ال ��راب ��ع وال �س �ب �ع�ين ال ال�خ��ام��س
�ي  22تشرين
والسبعني لتأسيسه (ف� ً
الثاني  )1936يعاني تخمة على صعيد
عوارض الشيخوخة.
أول م �ظ��اه��ر ال �ش �ي �خ��وخ��ة ه ��و ت �ح��ول
التوريث في الكتائب إلى حالة عامة ،ال
تقتصر على رأس الهرم فقط :مسؤول
ال �ط�ل�اب ب��ات��ري��ك ري �ش��ا ه ��و اب ��ن ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ش��ورى ال�ح��ال��ي أن�ط��وان
ريشا ،نائب األمني العام الحالي عبد الله
ري�ش��ا ه��و اب��ن ال��رئ�ي��س ال�ح��ال��ي ملجلس
ال � �ش� ��ورى إب ��راه� �ي ��م ري � �ش ��ا ،امل� �س ��ؤول
اإلع�لام��ي س�ي��رج داغ��ر ه��و اب��ن شقيق
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق إلق �ل �ي��م امل �ت�ن ت��وف�ي��ق
داغ � ��ر ،ال ��وزي ��ر س�ل�ي��م ال �ص��اي��غ ه��و اب��ن
الرئيس السابق ملصلحة أقاليم بيروت
ب�ي��ار ال�ص��اي��غ .أم��ا األس ��وأ ،ف�ه��و ت��وزي��ع
املسؤوليات في األقاليم واألقسام على
أب �ن��اء ال�ع��ائ�ل��ة .واألم�ث�ل��ة ك�ث�ي��رة ،أب��رزه��ا
ف��ي إق�ل�ي��م ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ح�ي��ث ك��ل أع�ض��اء
اللجنة التنفيذية من العائلة نفسها (آل
ال�ح�ل��و) .وغالبًا م��ا يأتي رئيس القسم
بابنه رئيسًا ملكتب ال�ط�لاب ،وبزوجته
رئيسة ملكتب التوجيه ،وبابنته رئيسة
ملكتب اإلع�ل�ام .أم��ا على مستوى رأس
الهرم ،فيرى بعض الكتائبيني أن السبت
س�ت�ن�ط�ل��ق ف ��ي ال �ش �ك��ل س �ن��ة ال �ي��وب �ي��ل،
بينما هي في املضمون سنة التوريث،
إذ سيختتم العام االحتفالي الكتائبي
بمؤتمر يفترض أن تحصل تعديالت
عدة على النظام الكتائبي قبل انعقاده
ل �ي �ص��ار إل ��ى ان �ت �خ��اب س��ام��ي ال�ج�م� ّ�ي��ل
رئ�ي�س��ًا ل�ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب خ�لال��ه .واأله��م
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال ��وراث ��ة ال �ح��زب �ي��ة وج ��ود
شبه إجماع بني الكتائبيني على أن َمن
أه�ل��ه غير كتائبيني ل��ن ي�ك��ون كتائبيًا.
وب ��ال � �ت ��ال ��ي ،م� �ق ��اب ��ل ج � ��ذب ال �ق��وات �ي�ي�ن
وال �ع��ون �ي�ي�ن ل�ل�م�ن��اص��ري��ن م ��ن ع��ائ�لات
سياسية وغ�ي��ر سياسية ،ي�ك��اد يكون
ال �ط �م��وح ال�ك�ت��ائ�ب��ي ه��و اس�ت�ق�ط��اب َم��ن
أهلهم كتائبيون .والجدير ذكره في هذا
السياق أن كثيرين ممن هجروا حزب...
الله والوطن والعائلة رغم انتمائهم إلى
عائالت كتائبية أبًا عن جد ،إنما فعلوا
ذلك نتيجة اقتناعهم بأن القوات اللبنانية
أو غيرها ستوفر لهم فرصًا حزبية ال
ّ
الجميل.
يوفرها حزب سامي
ث��ان��ي م�ظ��اه��ر ال�ش�ي�خ��وخ��ة ،ه��و تمركز
االنتشار الحزبي في منطقة املنت فقط.
فالحزب الذي بدأ حزبًا لألمة اللبنانية،
انتهى حزبًا ّ
متنيًا بامتياز.
في املنت النشاطات شبه يومية ،وللمنت
ت�ع�م��ل امل��اك�ي�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى م��دار
السنة ،وإلى املنت يحضر الكتائبيون من
مختلف أصقاع العالم.
ّ
الجميل باملناطق األخرى،
أما اهتمام آل

فال يتجاوز حدود رفع العتب .مع العلم
ّ
بأن الحزب الشفاف ال يسمح ملحازبيه
ب��االط�لاع ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة امل��ال�ي��ة للحزب
ح�ت��ى ي �ق��ارن��وا ب�ين م��ا ي�ص��رف��ه ال�ح��زب
في امل�تن واملناطق األخ��رى .ويذكر هنا
أن أقسامًا كثيرة في كسروان وأقضية
أخ ��رى ق��د أق�ف�ل��ت أب��واب �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ع��دم
وجود دعم واهتمام كافيني.
ّ
ث��ال��ث م �ظ��اه��ر ال �ش �ي �خ��وخ��ة ه ��و ت �ج��ذر
االنقسام في األقضية إلى مجموعات:
ً
ـــــ في جبيل مثال ،هناك ثالث مجموعات
ك�ت��ائ�ب�ي��ة :م�ج�م��وع��ة ال �ج��رد ال �ت��ي ت��دور
ف��ي فلك النائب السابق ف��ارس سعيد،
مجموعة مدينة جبيل التي تراعي الوزير
السابق ج��ان ل��وي ق��رداح��ي ،ومجموعة
ج��دي��دة م�ق��رب��ة م��ن رئ�ي��س الجمهورية
ميشال سليمان .وبعد تعيني سليمان
ال�ك�ت��ائ�ب��ي روك� ��ز زغ �ي��ب م �س �ت �ش��ارًا له
ل �ش��ؤون تنمية ب�ل�اد ج�ب�ي��ل وإن�م��ائ�ه��ا،
ّ
الجميل إلى تعيني زغيب
ب��ادر الرئيس
نفسه رئيسًا إلقليم جبيل الكتائبي.
ـــــ في امل�تن ،هناك  5مجموعات :واح��دة
تصف نفسها بمجموعة ال��وزي��ر بيار
ال �ج �م� ّ�ي��ل أب� ��رز م ��ن ف�ي�ه��ا م��دي��ر مكتب
ال��رئ �ي��س أم �ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل ،إم �ي��ل س �م��را،
م�ج�م��وع��ة ش��اب��ة ت ��دور ف��ي ف�ل��ك ال�ن��ائ��ب
س��ام��ي ال�ج�م� ّ�ي��ل ،مجموعة يعتني بها
ن��دي��م ال�ج�م� ّ�ي��ل ،مجموعة ال��رئ�ي��س أم�ين
ّ
ّ
الجميل.
الجميل ومجموعة رودي بول
ـــــ في البترون ،املجموعة الكتائبية األكبر
تؤيد النائب سامر سعادة ،لكن إبراهيم
ري�ش��ا ب��دأ ي��ؤس��س ملجموعته الخاصة
أيضًا .وف��ي بعبدا ،ينقسم الكتائبيون
بني مجموعة موريس األسمر ومجموعة
ناجي بطرس .أم��ا في زحلة ،فالتباعد
يزداد يومًا تلو اآلخر بني مجموعة إيلي
ماروني ومجموعة معارضيه.
راب � ��ع م �ظ��اه��ر ال �ش �ي �خ��وخ��ة ي �ك �م��ن في
الخطاب السياسي .فقد عاد الحزب في
عام  2010إلى خطابه عام  .1975وفي
ظ��ل ان�ق�س��ام املسيحيني إل��ى مجموعة
ضد حزب الله ومجموعة ضد الحريرية
السياسية واالقتصادية ،ال يقدم الحزب
أي جديد لهذه املجموعة وال لتلك .وفي
ظل امل��زاي��دات الكتائبية بشأن الشهداء
وال �ب �ط��والت ،ي �ب��دو ال �ت �ح��دي األس��اس��ي
ل �ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب ف��ي س�ن��ة ال�ي��وب�ي��ل هو
ال � �ق� ��ول ل �ج �م �ه ��وره وال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن م� ��اذا
سيفعل في األع��وام الخمسة والسبعني
املقبلة بدل إخبارهم للمرة املليون عما
فعله ف��ي ال�س�ن��وات ال�خ�م��س والسبعني
املاضية.
ّ
م�ظ��اه��ر ال�ش�ي�خ��وخ��ة ه ��ذه ت�س��ت��ر عبر
ّ
الجميل نفسه كحالة
إبراز النائب سامي
جديدة جدية في الكتائب وعبر الوجوه
النيابية الشابة وعبر م�ح��اوالت كثيرة
لظهور أنصار «أن��ا عمري  »75بمظهر
ال�ح��زب ال�ش��اب ،س��واء م��ن خ�لال املوقع
اإلل�ك�ت��رون��ي للحزب أو االس�ت�ع��راض��ات
امل�س��رح�ي��ة ف��ي االح�ت�ف��االت ال�ح��زب�ي��ة أو
اإلعالنات الدعائية وحفالت القسم التي
ل��و ث�ب��ت أن م��ن يحضرها ك��ل ع��ام هم
منتسبون جدد ،لتأكد أن كل اللبنانيني
كتائبيون.

